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ਲਾਗੂਕਰਣ ਗਾਈਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਇਹ ਗਾਈਡ, ਪਤਝੜ 2021 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ ਦੀਆਂ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, Washington ਸਕੂਲ 
ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ 
ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਾ�ਿਸਲ (DAC) ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ.   
DAC ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਬਤੂ-ਅਧਾਰਤ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ 
ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ Washington 
ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਵਵੱਲ� ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ 

ਿਸਸਟਮ� ਦੀ ਿਵਿਵਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। DAC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਇਹ ਪੱਧਤੀਆ,ਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਸੱਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
 
 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਗਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਸਹੀ ਜ� ਪ�ਵਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ 
ਪਛਾਣ ਿਵੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲ� ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪੈਿਲੰਗ ਅਤੇ ਡੀਕੋਿਡੰਗ ਯੋਗਤਾਵ� ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਕਲ, ਪ�ੇਰਨਾ 
ਅਤੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਤੱਤ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 
ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਬੌਿਧਕ ਯੋਗਤਾਵ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਤੀਿਜਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, 
ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ�ਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਘਿਟਆ ਹੋਇਆ ਰੀਿਡੰਗ ਅਨੁਭਵ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਗਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(ਸੀਨ� ਟ ਿਬਲ 6162 (2018))। 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਾ�ਿਸਲ  
“ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਚੁਿਗਰਦ ੇਿਵੱਚ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱੁਿਦਆ ਂਤੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਾ�ਿਸਲ ਨੰੂ ਿਮਲਣਗੇ। ਕਾ�ਿਸਲ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਮਾਹਰ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਹਰ, ਪ�ਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਅਿਧਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ, ਸਕੂਲ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨ� 

ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਕਾ�ਿਸਲ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਲਈ ਿਬਨ� ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
1 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ, ਕਾ�ਿਸਲ ਲਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਚੰਤਨ� ਸਮੇਤ, ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ 
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਕਾਸ ਜ� ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦ ੇਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਪਬਿਲਕ 

ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨੰੂ ਦੇਣ।  
1 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ, ਕਾ�ਿਸਲ ਲਈ ਇਹਨ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
 

a) ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਵੱਲ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ� ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਿਜਵ� ਸਕ�ੀਿਨੰਗ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 
ਟ�ੇਿਨੰਗ� ਸਮੇਤ, ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੇਠ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ; 

b) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਟੀਚਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਲਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ� ਸਮੇਤ, ਦਖ਼ਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਪਰਤ� ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ ਵਰਤਦ ੇਹੋਏ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੇਠ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ; 

 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸਬੰਧੀ 
ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਡਵਾਈਜਰੀ 

ਕਾ�ਿਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, OSPI ਦੇ 
“ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ (Understanding 

Dyslexia)”  
ਵੈਬਪਜੇ ਤ ੇਜਾਓ। 

https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
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c) ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ 
ਲਈ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ 

d) ਗ�ੇਡ ਦੋ ਤ� �ਤੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ, ਜੋ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਦਾ ਜ� ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋਣ।" (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੋਡ (Revised Code of Washington 
- RCW) 28A.300.710) 
 

ਗ�ੇਡਸ K–2 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ 
“1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ, ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨ� , RCW 28A.300.710 ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਡਵਾਈਜਰੀ 
ਕਾ�ਿਸਲ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਇਹਨ� ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ: a) ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਚੰਤਨ� ਸਮੇਤ, ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ 

ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਕਾਸ ਜ� ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦ ੇਹੋਣ; ਅਤੇ 
b) ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ� ਅਤੇ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ, ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਰੀਿਡੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਹੋਣ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ�, ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ 
ਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗ�ਿਹਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਲਈ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਿਲੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।" (RCW 
28A.300.700) 
 

ਦਖ਼ਲ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦ ੇਮਲਟੀ-ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ (MTSS) 
“2021–22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਲਈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਲੈ 
ਕੇ ਦੂਜੇ ਗ�ੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਦਖਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਮਲਟੀਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ� (multitiered 

systems of support) ਦੀ ਵਰਤ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ� ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦ ੇਹੋਣ। 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ, ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਤ� ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਨੰੂ ਦਖਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਲਈ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ� ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਸੰਕੇਤ� ਲਈ, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗ�ੇਡ ਤੱਕ ਦੇ 

ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  (2)(a) ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਲਈ ਅਿਜਹੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੋਣ, 

ਿਜਵ� ਿਕ RCW 28A.300.700 ਹੇਠ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।” (RCW 28A.320.260) 
  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.710
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.710
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.710
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.700
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.700
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.700
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.320.260
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ਅਕਾਦਿਮਕਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ  
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਕੀ ਹਨ 
ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ, ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਿਖਪਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ 

ਵੈਧ ਮੁਲ�ਕਣ ਹਨ, ਜੋ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲ�, ਜ� ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ ਜ� ਜੋਖਮ ਤੇ ਨਹ� ਹਨ। 
 
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ:  

• ਵੱਖਰੀਆ ਂਕੁਸ਼ਤਾਵ� ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਟੀਟਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲ�ਕਣ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਰੀਿਡੰਗ ਉਪਲਬਧੀ ਿਵੱਚ ਢੁੱ ਕਵ� 
ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�. 

• ਵੈਕਲਿਪਕ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਫਾਰਮ, ਤ� ਜੋ ਉਹ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਜ� ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ.  
• ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਿਰੰਗ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼. 
• ਸਥਾਪਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਿਮਆਰ. 
• Washington ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਤੀ�ਤਰਦਾਈ. 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
• ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮੱੁਖ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ 

ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਿਸਖਲਾਈ ਨਤੀਿਜਆ ਂਲਈ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ।  
• ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ, ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਜ� ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਜ� ਜੇਕਰ 

ਨਵ� ਜ� ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 
• ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਡੇਟਾ, ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ(ਮ�) ਦੀ ਪ�ਭਾਿਵਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਚੰਤਨ  
ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਮੌਜੂਦ ਇੰਸਟ�ਮ�ਟਸ ਸਮੇਤ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਇੰਸਟ�ਮ�ਟਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੀਆ ਂਿਵੱਚ� 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜ� ਸਾਰੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ:  

• ਭਿਵੱਖੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ  
• ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ, ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼  
• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ�  
• ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਗਰੱੁਪ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਫੋਕਸ, ਕਈ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਿਜਵ� 

ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੋਟਰ ਜ� ਸਮਾਿਜਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� 
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ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤੱਥ ਪੱਤਰ 
2021–22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ, ਗ�ੇਡ K–2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ(ਵ�) ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ: 
• ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਨੰੂ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ 
ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਪ�ਤੀਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।  

• ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ� ਅਤੇ ਧੁਨੀਆ ਂਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਨਾਲ।   

• ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਕੀ ਪਿੜ�ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

• ਇਹ ਸਮੱੁਚੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ।  
• ਇਹ ਿਵਜੁਅਲ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਇਹ ਪ�ੇਰਨਾ, ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੰਪੰਨ ਸਾਿਹਤ, ਜ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਹੀਣ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ 

ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ।  

ਤਾਕਤ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ  
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂਪ�ਿਤਭਾਵ� 

ਅਤੇ ਰੁਚੀਆ ਂਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਹਨ� ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਸੋਚਣ 

ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਜਵ�: 
• ਰਚਨਾਤਮਕ, ਿਬਲਕੱੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� 
• ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� 
• ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ 
• ਪੈਟਰਨ� ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� 
• ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
• ਅਥਲੈਿਟਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਜ� ਸੰਗੀਤਮਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� 

ਆਮ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਅਲਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਲੋਕ� ਲਈ ਦੋ ਜ� ਵੱਧ 

ਉਚਾਰਖੰਡ� ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ� ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 
• ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ (ਉਮਰ 2-3) 
• ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
• ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਿਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 
• ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨਾ 

 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 

• ਅੱਖਰ� ਨੰੂ ਧੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 
• ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
• ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
• ਗਿਣਤ ਦੇ ਤੱਥ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸ਼ਬਦ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 

ਵੀਡੀਓ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ 
ਹੈ/Understood.org ਦੀ Margie Gillis ਵੱਲ� 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ  

https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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• ਹੌਲੀ ਜ� ਅਸਿਥਰ ਰੀਿਡੰਗ, ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇਜ� ਆਮ ਸ਼ਬਦ� ਨਾਲ ਵੀ  
• ਪੜ�ਦ ੇਸਮ� ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆ ਂਛੱਡ ਦੇਣਾ 
• ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਮੇਲ ਸਪੈਿਲੰਗ  
• ਧਾਰਨਾਵ� ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਲਈ ਸ਼ਬਦ� ਨੰੂ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇਣਾ (ਿਜਵ� ਬੈਗਲ/ਡਨੋਟ)  
• ਬਚਾਉ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ 

 
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 

• �ਚੀ ਪੜ�ਨਾ 
• ਦੋ ਜ� ਵੱਧ ਉਚਾਰਖੰਡ� ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ�ਨਾ ਜ� ਿਲਖਣਾ 
• ਵੱਡੀ ਮਾਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਤਰੱਕੀ  
• ਕੰਮ� ਨੰੂ ਿਲਖਣਾ (ਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ, ਲੇਖ, ਈਮੇਲ�, ਨ� ਟਸ ਲੈਣਾ ਆਿਦ) 
• ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣਾ 

ਕੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਢੁੱ ਕਵ� ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਬੱਚਾ ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪੜ�ਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ 

ਸਬਤੂ-ਅਧਾਰਤ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਸਕੂਲ�ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਪਿਰਵਾਰਕ/ਸਕੂਲ ਪਾਰਟਰਨਰਿਸ਼ਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ, ਜਦ� ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 
• ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਸਵਾਲ 
• ਅਿਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਸਵਾਲ 
• ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਅਤੇ ਲੋੜ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਦਮ 
• ਿਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲੋੱ-ਅਪ ਮੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਲਈ ਪੜ�ਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦ ੇਹੋਏ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਨਾ। 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਹਯੋਗ  
ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 
ਢੁੱ ਕਵ� ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਥ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 

ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਹਯੋਗ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਸਮ� 
• ਲੰਮੀਆ ਂਅਸਾਈਨਮ�ਟਸ ਨੰੂ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ 
• ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲਈ ਸ਼�ਤ ਥ� 
• ਰੀਿਡੰਗ ਲਈ ਔਡੀਓ ਬੁਕਸ (ਟੈਸਟਬੁੱ ਕਸ ਲਈ ਹੋਣ ਸਮੇਤ) ਜ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਿਹਯੋਗ (ਿਜਵ�, Bookshare ਜ� Learning Ally) 
• ਿਡਕਟੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 
• ਸ਼ਬਦ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦ ੇਸਮ� ਬੰਦ ਕੈਪਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਓਰੇਗਨ ਬ��ਚ ਔਫ ਦ ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Oregon Branch of the International Dyslexia Association - ORBIDA) ਦੇਖੋ।  

ਸਮਾਿਜਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਯੋਗ 
ਤਾਕਤ� ਅਤ ੇਿਹਮਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਬੱਚੇ, ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਿਡਪ�ੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਇਹ ਕਰਕੇ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ�, ਰੁਚੀਆ ਂਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ 
• ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ ਮੌਕੇ ਅਪਨਾਉਣਾ 
• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਣਨਾ  
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ 

https://www.bookshare.org/cms/
https://learningally.org/
https://or.dyslexiaida.org/assistive-technology/
https://or.dyslexiaida.org/assistive-technology/
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• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣਾ: 
o ਿਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰੁਦ ੇਹਨ 
o ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ� ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ (ਸਵੈ-ਿਹਮਾਇਤ) 

ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ  
• OSPI ਦੀ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵਸੀਲਾ ਗਾਈਡ  
• ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (International Dyslexia Association) (IDA) IDA ਦੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਬ��ਚ 
• ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਸਾਖਰਤਾ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਦਰ (National Center for Improving Literacy)  
• Understood  
• University of Michigan ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਮਦਦ  
• ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ 

 

 

https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/dyslexiaresourceguide.pdf
https://dyslexiaida.org/
https://www.wabida.org/
https://app.box.com/s/zflmi0e4a6xjt7tey3i9pw8nrmezftaw
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dyslexia/dyslexia-your-questions-answered?_ul=1*520gyx*domain_userid*YW1wLVpEb2N0b203U3JZYXY1UG9hbDNOb2c.
http://dyslexiahelp.umich.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=11r7CFlK2sc&feature=youtu.be
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ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆ ਂਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ 
ਪ�ਸ਼ਾਸਕ 
2021–22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ, ਗ�ੇਡ K–2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ(ਵ�) ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰਸ 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰਸ, ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਿਖਪਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਅਤੇ ਵੈਧ ਮੁਲ�ਕਣ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਹਨ:  
• ਵੱਖਰੀਆ ਂਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲ�ਕਣ।  
• ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਿਰੰਗ ਲਈ ਿਮਆਰੀ  
• Washington ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਤੀ�ਤਰਦਾਈ 

 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਨਹ� ਹੈ।   

ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਇਹਨ� ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵ� ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ:  
• ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ 
• ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ  
• ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ  
• (ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਟਾਈਜ਼ਡ ਨ� ਿਮੰਗ (Rapid Automatized Naming) (RAN)—ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ RAN 

ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਸਖਾਇਆ ਜ� ਸਹੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ K–2 ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਿਕਸ ਤਰ�� ਸਮੱੁਚੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲ�ਡਸਕੇਪ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦੀ 
ਹੈ, ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Superintendent of Public Instruction - OSPI) ਅਤੇ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ 

ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਾ�ਿਸਲ ਨ�  K–2 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
 
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਿਜ਼ਲ�ੇ ਵੱਲ� ਚੁਣੀਆ ਂਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਕ�ੀਨਰਸ ਸਬੰਧੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। 

OSPI/ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਾ�ਿਸਲ ਨ�  ਇੱਕ ਕ�ੌਸਵਾਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    
• ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਅਗਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨ� ਿਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ। 
• ਜੇਕਰ K–2 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਨਰ ਤੇ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਟੀਮ ਿਰਪੋਰਟ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। 
• ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਜੇਕਰ, ਮਲਟੀ-ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਦਖਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ 
ਜ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/Gradebandmatrix%20Onepager%20Template.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/Crosswalk%203.11.2020.pdf
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ਿਕਸਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
ਗ�ੇਡਸ K–2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਹਨ: ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮੁਲ�ਕਣ (ਪ�ਕਾਸ਼ਕ 
ਦੁਆਰਾ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਠ� ਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ  

ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 
• ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ, ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਡ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ (LEA) ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਗ�ੇਡ K–2 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ, 

ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕ�ੀਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ 
ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ।   

• ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ LEA, ਨਵ� ਿਸੱਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਚੈ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ਼ੈਿਡਊਲ 
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਿਤੰਨ ਮਹੱਵਤਪੂਰਣ ਖੋਜ ਿਨਸ਼ਕਰਸ਼, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦ ੇਹਨ: 
• ਰੀਿਡੰਗ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 
• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ, ਰੀਿਡੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
• ਤੀਬਰ ਦਖਲ� ਦੇ ਿਬਨ�, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ “ਸਮਝ” ਨਹ� ਪਾ�ਦ ੇਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਲਈ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ (Screening for Dyslexia) ਦੇਖੋ। 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ: 
• ਅਕਸਰ-ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ (ਧੁਨੀ) ਪੱਖ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਵਗਾੜ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ 

ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵਕਾਸ, 
ਰੀਿਡੰਗ ਬੋਧ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

• ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ� ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� 
ਨਾਲ।   

• ਇਹ ਸਮੱੁਚੀ ਸਮਝ ਜ� ਸੰਵੇਦੀ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ।  
• ਇਹ ਪ�ੇਰਨਾ, ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਹੀਣ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ 

ਪ�ਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। 
 

ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ 
• OSPI ਦਾ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਵੈਬਪੇਜ 
• OSPI ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ� ਦਾ ਮਲਟੀਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ ਵੈਬਪੇਜ 
• OSPI ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ 
• OSPI ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆ ਂਦਾ ਮੈਨਯੂ 
• ਸਾਖਰਤਾ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਦਰ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਟੂਲਿਕੱਟ 
• ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਬ��ਚ 

 

ਵੀਡੀਓ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ 
ਹੈ/Understood.org ਦੀ Margie Gillis ਵੱਲ� 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ  

https://improvingliteracy.org/whitepaper/screening-dyslexia
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/FAQ%20for%20Early%20Literacy%20Screening%20Vol.2.4.2020.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/lap/pubdocs/2019%20ELA%20Menu%20with%20ADA%20Final-complete.pdf
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆ:ਂ ਿਸੱਿਖਅਕ
2021–22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ, ਗ�ੇਡ K–2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ(ਵ�) ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਿਕਸਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
ਗ�ੇਡਸ K–2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਿਖਅਕ ਆਪਣੀ ਠ� ਸ/ਘਰੇਲ ੂਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਗ,ੇ ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।  

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰਸ 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰਸ, ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਅਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਿਖਪਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ 
ਅਤੇ ਵੈਧ ਮੁਲ�ਕਣ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.  
 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਹਨ:  
• ਵੱਖਰੀਆ ਂਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲ�ਕਣ।  
• ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਿਰੰਗ ਲਈ ਿਮਆਰੀ  
• Washington ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਤੀ�ਤਰਦਾਈ 

 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਨਹ� ਹੈ।   

ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 
• ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ, ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਡ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ (LEA) ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਗ�ੇਡ K–2 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ, 

ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕ�ੀਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ 
ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਤ ਹੋਣ।   

• ਿਬਲਿਡੰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ LEA, ਨਵ� ਿਸੱਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਚੈ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਸ਼ੈਿਡਊਲ 
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੇਗੀ। 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਉਹਨ� ਵੱਲ� ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਪ�ਕਾਸ਼ਕ� ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਹੋਵੇਗੀ।  
 
OSPI/Dyslexia Advisory Council ਨ�  K–2 ਤ� ਹਰੇਕ ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
• ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਅਗਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨ� ਿਮੰਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ। 
• ਜੇਕਰ K–2 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਨਰ ਤੇ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    
• ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ/ਜ� ਤਰੱਕ ਿਨਰੀਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਹਯੋਗ ਟੀਮ ਨੰੂ 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਰਪੋਰਟ� ਵੰਡੇਗਾ।     

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/Gradebandmatrix%20Onepager%20Template.pdf
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• ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਹਯੋਗ ਟੀਮ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰੇਗੀ। 

• ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
• ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਦਖਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 

ਤ� ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰੇ। 

ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
• ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ: ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ� ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਪਛਾਣਨ, ਿਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। 
• ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ: ਿਵਆਪਕ ਸਪੀਚ ਧੁਨੀਆ ਂਪਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਿਜਵ� ਤੁਕਬੰਦੀ, ਅਨੁਪ�ਾਸ, ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ 

ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਖੰਡ।  
ਇਹਨ� ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Reading Rockets ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ�ਦਰ ਦੇਖੋ. 

• ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ: ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਧੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਗਆਨ। (ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� 

ਅੱਖਰ� ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਸਬੰਧੀ ਧੁਨੀਆ ਂਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।)  
ਇਹਨ� ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Reading Rockets ਅਤੇ National Center for Improving Literacyਦੇਖੋ. 

• ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨ� ਿਮੰਗ (RAN): ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਜਾਣੂ ਵਸਤ� ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ �ਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।  ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅੱਖਰ, ਸੰਿਖਆਵ�, ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼�। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਹਾਲ�ਿਕ RAN ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਸਖਾਇਆ ਜ� 

ਸਹੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। RAN ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Understood.org ਦੇਖੋ. 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ  
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ: 
• ਅਕਸਰ-ਆਨੁਵੰਿਸ਼ਕ ਿਨਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ 

ਅਲਗ-ਅਲਗ ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਪ�ਤੀਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵਕਾਸ, ਰੀਿਡੰਗ ਬੋਧ ਅਤੇ 

ਿਲਖਤ ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
• ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ� ਅਤੇ ਧੁਨੀਆ ਂਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਨਾਲ।   
• ਇਹ ਸਮੱੁਚੀ ਸਮਝ ਜ� ਸੰਵੇਦੀ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ।  
• ਇਹ ਪ�ੇਰਨਾ, ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਹੀਣ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ 

ਪ�ਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ।  
 
 
 
  

 

ਵੀਡੀਓ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ 
ਹੈ/Understood.org ਦੀ Margie Gillis ਵੱਲ� 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ  

https://www.readingrockets.org/reading-topics/phonological-and-phonemic-awareness
https://improvingliteracy.org/brief/how-we-learn-read-critical-role-phonological-awareness
https://www.readingrockets.org/article/alphabetic-principle
https://improvingliteracy.org/brief/alphabetic-principle-phonological-awareness-reading-words
https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/types-of-tests/rapid-automatized-naming-tests-what-you-need-to-know
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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ਤੱਥ ਪੱਤਰ 
• ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤੱਥ ਪੱਤਰ 
• ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 
• ORBIDA ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤੱਥ ਪੱਤਰ 
• Understood ਤੱਥ ਪੱਤਰ 

ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ 
• OSPI ਦਾ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਵੈਬਪੇਜ 
• OSPI ਦਾ MTSS ਵੈਬਪੇਜ 
• OSPI ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਪੱਧਤੀਆ ਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਮੈਨਯੂ 
• ਸਾਖਰਤਾ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਦਰ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਟੂਲਿਕੱਟ 
• ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਬ��ਚ 
• Reading Rockets  

 
  

https://improvingliteracy.org/brief/defining-dyslexia
https://tinyurl.com/ORBIDAdyslexiaFactSheet
https://tinyurl.com/UnderstoodFactSheet
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/lap/pubdocs/2019%20ELA%20Menu%20with%20ADA%20Final-complete.pdf
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
https://www.readingrockets.org/
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ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗਨੰੂ ਸਮਝਣਾ:  
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
2021–22 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ, ਗ�ੇਡ K–2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ(ਵ�) ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਨਰਸ ਬਾਰੇ 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰ ਹੈ: 
• ਸੰਿਖਪਤ, ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਟੈਸਿਟੰਗ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� 

ਨਹ�। 
• ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਨਹ� ਹੈ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
• ਰੀਿਡੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦਖਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਸਮ� ਬੀਤਣ ਤੇ ਹੋਰ 

ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।    
• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਸਮੇਤ, ਰੀਿਡੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ�ੈਜੂਏਟ, ਕਾਲੇਜ, ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 
• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ� ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਦ� ਆਪਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਉਹ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ� ਨਾਲ ਸਿਹਜ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੁਆਰਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
• ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ: ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ� ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਪਛਾਣਨ, ਇੱਧਰ-�ਧਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀਆ ਂਯੂਿਨਟ� ਨੰੂ 

ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
• ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ: ਸਪੀਚ ਧੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਗਆਨ, ਿਜਵ� ਤੁਕਬੰਦੀ, ਅਨੁਪ�ਾਸ (ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ), ਵਾਕ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਖੰਡ 
• ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ: ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਧੁਨੀਆ।ਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਅੱਖਰ� ਦੇ ਸੁਮੇਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਸਬੰਧੀ ਧੁਨੀਆ ਂਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
• ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨ� ਿਮੰਗ: ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਜਾਣੂ ਵਸਤ� ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ �ਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 

ਅੱਖਰ, ਸੰਿਖਆਵ�, ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼�। 
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ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰਸ ਚੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਮ� ਸੀਮਾਵ� ਗ�ਿਹਣ ਕਰੇਗਾ।  ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ 
ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (OSPI) ਅਤੇ Dyslexia Advisory Council, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਲਖੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : 
• ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਫੋਨ� ਲੋਜੀਕਲ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਫੋਨ� ਿਮਕ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਅੱਖਰ ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ ਦੀ 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
o ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ: ਜਨਵਰੀ 
o ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ�ੇਡ: ਪਤਝੜ  

• ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਅਗਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨ� ਿਮੰਗ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ�ੀਨਰ ਤੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾ�ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ 

ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਸਕ�ੀਨਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ, ਪ�ਕਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਵਰਤਣ ਦੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।  
• ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ:  
• ਇੱਕ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਧੁਨੀਆ ਂਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਧੁਨੀਆ ਂਨੰੂ 

ਸੁਣਨ, ਪ�ਤੀਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।  
• ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ� ਅਤੇ ਧੁਨੀਆ ਂਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� 

ਨਾਲ।   
• ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ 

ਿਵੱਚ ਿਕ ਕੀ ਪਿੜ�ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
• ਇਹ ਸਮੱੁਚੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ। 
• ਇਹ ਿਵਜੁਅਲ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਇਹ ਪ�ੇਰਨਾ, ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੰਪੰਨ ਸਾਿਹਤ, ਜ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਹੀਣ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ 

ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ 
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ, ਤੁਹਾਡ ੇਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
ਹੇਠ� ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ (ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ) ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਦੇ 
ਿਲੰਕ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

• ਸਾਖਰਤਾ ਸੋਧਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਦਰ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਟੂਲਿਕੱਟ  
• ਇੰਟਰਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਬ��ਚ 
• Understood.org 
• LDOnline 
• OSPI ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਪੰਨਾ 

ਕਨੰੂਨੀ ਨ� ਿਟਸ 
 

 
ਿਜੱਥ ੇਹੋਰ ਤਰ�� ਨ� ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ� 

a Creative Commons ਐਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸ�ਸ ਦ ੇਅਧੀਨ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ਦਾ ਹੈ।. 

 

ਵੀਡੀਓ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ 
ਹੈ/Understood.org ਦੀ Margie Gillis ਵੱਲ� 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ  

https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dyslexia/dyslexia-your-questions-answered?_ul=1*520gyx*domain_userid*YW1wLVpEb2N0b203U3JZYXY1UG9hbDNOb2c.
http://www.ldonline.org/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
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ਵਰਤ�ਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਇਸ�ਸ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਸੂਿਚਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।  
ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਿਵੱਚ ਤੀਜੀਆ ਂਿਧਰ� ਵੱਲ� ਸੰਚਾਲਤ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਦ ੇਿਲੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਿਲੰਕ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇOSPI ਵੱਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਠ�ਕਣ ਜ� ਿਨਰੀਖਣ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਜ� ਲਾਗ ੂਨਹ� ਕਰਦੇ।  
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ Washington ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਹਟਾ�ਦ ੇਹੋਏ, ਅਸਲੀ 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨ� ਟ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਸਰਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦਓ। ਹੇਠ� ਿਲਖੀ ਐਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ:  

“ਇਹ ਵਸੀਲਾ, ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤ� ਗ�ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ 
ਤ ੇOSPI ਦ ੇਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਵੈਬਪੇਜ ਤ ੇਪਹੰੁਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਤੱਤ� ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ (ਿਚੱਤਰ, ਚਾਰਟ, ਟੈਕਸਟ ਆਿਦ), ਜੋ 

OSPI ਸਟਾਫ਼, ਗਾਰੰਟੀਜ ਜ� ਕ�ਟਰੈਕਟਰ� ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਨਹ� ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਿਬਆਨ ਵਜ� ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੱਤ OSPI ਓਪਨ 

ਲਾਇਸ�ਸ ਦ ੇਅਪਵਾਦ� “ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਿਜਥ ੇਿਕਤ ੇਦੱਿਸਆ ਹੋਵੇ” ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ।  
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ OSPI ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤ ੇਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਗਾਈਡਤ ੇਜਾਓ. 

OSPI, ਿਲੰਗ, ਜਾਤੀ, ਿਫਰਕਾ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਆਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ-ਿਨਵ�ਤ ਫੌਜੀ ਜ� ਫੌਜ ਦ ੇਦਰਜੇ, ਿਲੰਗੀ-ਪ�ਗਟਾਵੇ ਜ� ਪਛਾਣ 
ਸਮੇਤ ਿਜਨਸੀ-ਝੁਕਾਵ, ਿਕਸੇ ਸੰਵੇਦੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਿਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜ� ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੱੁਤ ੇਨੰੂ ਗਾਈਡ 
ਜ� ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਵਰਤ� ਕਰਨ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਥਤ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਇਕਿਵਟੀ ਐਡਂ ਿਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ (360-725-6162) 725-

6162 ਜ�  Box 47200 Olympia, WA 98504-7200 ਤ ੇਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 
OSPI ਦ ੇਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਵੈਬਪੇਜ (https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-

workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia) ਤ ੇPDF ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਵਕਲਿਪਕ ਫੌਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਰਸੋਰਸ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ 888-595-3276, TTY 360-664-3631 ਤ ੇ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਦੇਖੋ: 20-0029. 
 

Chris Reykdal | State Superintendent 
Office of Superintendent of Public Instruction 
Old Capitol Building | P.O. Box 47200 
Olympia, WA 98504-7200 

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਗ, ਕੈਰੀਅਰ, ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ।  
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	 ਅਕਸਰ-ਆਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਸਪੀਚ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੀਡਿੰਗ ਬੋਧ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
	 ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ।
	 ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦੀ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
	 ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
	ਤੱਥ ਪੱਤਰ
	ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ
	ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ੍ਰੀਨਰਸ ਬਾਰੇ
	ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
	ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
	ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
	ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
	ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ
	ਹੋਰ ਜਾਣੋ

	ਵੀਡੀਓ: ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ ਹੈ/Understood.org ਦੀ Margie Gillis ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ
	ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
	ਵੀਡੀਓ: ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ ਹੈ/Understood.org ਦੀ Margie Gillis ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵਰਣਨ

